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1. NAROČNIK IN VRSTA POSTOPKA 
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNOPRAVNE EVIDENCE IN STORITVE, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana, 
ki jo zastopa direktorica mag. Mojca Kunšek (v nadaljnjem besedilu: naročnik), vabi k oddaji ponudbe v 
odprtem postopku za spodaj navedeni predmet javnega naročila po 40. členu Zakona o javnem naročanju 
(Uradni list RS, št. 91/15, Uradni list Evropske unije, št. 307/15, 307/15, 337/17, 337/17, Uradni list RS, št. 
14/18, 69/19 - skl. US, Uradni list Evropske unije, št. 279/19, 279/19, Uradni list RS, št. 49/20 - ZIUZEOP, 80/20 
- ZIUOOPE, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 15/21 - ZDUOP) (v nadaljnjem besedilu: ZJN-3). 
 
Predmet razpisa: »Izgradnja in implementacija Poslovnega registra Slovenije«. 
 
Vabimo zainteresirane ponudnike, da podajo ponudbo na ta javni razpis v skladu z navodili za izdelavo 
ponudbe. Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu s to razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse 
pogoje za udeležbo na tem javnem razpisu.  
 
Naročnik bo na podlagi v nadaljevanju navedenih pogojev in meril izbral ponudnika, s katerim bo sklenil 
pogodbo.  
 
Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik dopolni razpisno dokumentacijo. Vse spremembe in 
dopolnitve razpisne dokumentacije bo naročnik podal najkasneje šest dni pred rokom za oddajo ponudb. 
Vsaka taka dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo posredovana preko Portala javnih naročil. 
Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb, da bo ponudnikom omogočil upoštevanje dopolnitev. 
S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove 
roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb. 
 
2. PREDMET JAVNEGA NAROČILA  
Predmet naročila je Izgradnja in implementacija Poslovnega registra Slovenije (v nadaljevanju PRS), ki 
vključuje: 
 

a) izdelavo enotne spletne aplikacije PRS, 
b) izdelavo nove transakcijske baze PRS, 
c) prenovitev in izdelavo novih spletnih in drugih servisov za izmenjavo podatkov, 
d) modifikacijo obstoječe in izdelavo nove aplikacijske logike za ažuriranje podatkov v PRS,  
e) pripravo in izvedbo postopkov migracije podatkov iz obstoječega informacijskega sistema PRS, 
f) pripravo in izvedbo transformacije podatkov iz nove transakcijske baze PRS,  
g) dodatno nenačrtovana dela na zahtevo naročnika v obsegu do 900 ur, 
h) redno vzdrževanje informacijskega sistema za obdobje 2 leti po namestitvi v produkcijskem okolju in 

predaji naročniku. 
 
Vsebinske uporabniške zahteve za Izgradnjo in implementacijo PRS so opredeljene v dokumentu 
“Uporabniške zahteve za izdelavo spletne aplikacije za vpis in vodenje podatkov o poslovnih subjektih v 
PRS“ s prilogami:  

- “Priloga 1 - Matrika zaporednih sklopov aktivnosti - korakov v aplikaciji PRS“,  
- “Priloga 2 - Vhodni/izhodni podatki v  PRS“,  
- “Priloga 3 - Opis zahtev za izmenjavo podatkov in dokumentov s sistemom BRIS“,  
- “Priloga 4 - Izhodni dokumenti v aplikaciji PRS – pravila za izdelavo“,  
- “Priloga 5 - Seznam izhodnih dokumentov“ z vzorci izhodnih dokumentov, 
- “Priloga 6 - Seznam in vsebina šifrantov v aplikaciji PRS“,  

ter v dokumentu: “Funkcionalnosti aplikacije PRS-Srg“.  
 
Tehnične zahteve za izgradnjo informacijske rešitve so opredeljene v dokumentu “Tehnične specifikacije za 
izdelavo informacijske rešitve za vpis in vodenje podatkov o poslovnih subjektih v PRS“.  
 
Vsi zgoraj navedeni dokumenti so del te razpisne dokumentacije. 
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Tehnične zahteve se v posameznih točkah sklicujejo na podrobnejša tehnična navodila o delovanju spletnih 
servisov, ki so opisana v internih dokumentih naročnika. Vsi interni dokumenti bodo izvajalcu na voljo v času 
izgradnje in implementacije informacijskih rešitev PRS.  
 
Ponudniki so vabljeni na možnost vpogleda v interne dokumente naročnika po tem razpisu. Organiziran ogled 
bo potekal dne 1. 6. 2021 z začetkom ob 9. uri, po predhodni zahtevi in najavi ponudnika vsaj en delovni 
dan pred predvidenim ogledom na naslov: jn@ajpes.si in potrditvi naročnika (do 13. ure). Če ponudnik ne bo 
zahteval ogleda, se šteje, da so mu dokumenti in postopki v celoti poznani in iz tega razloga ne bo mogel 
zahtevati kakršnihkoli zahtevkov iz tega naslova. 
 
Redne vzdrževalne storitve (iz zgoraj navedene točke h) obsegajo: 

a) prilagoditve delovanja programske opreme glede na posredovane spremembe v veljavni 
zakonodaji, 

b) optimizacijo programske opreme, 
c) odpravo napak, ki jih naročnik ugotovi kot odstopanja od potrjenih funkcionalnosti in niso 

predmet garancije, 
d) odprava tehničnih pomanjkljivosti, 
e) diagnosticiranje, analiziranje in optimiziranje vzdrževanih sistemov v času nadpovprečne uporabe 

oziroma na zahtevo naročnika, 
f) analiziranje, prilagoditve na spremembe programskega okolja pri naročniku, ki so skladne z 

zahtevami za delovanje programske opreme izvajalca, ki jih ta posodablja z razvojem povezane 
sistemske programske opreme, 

g) izdelavo postopkov za pripravo testnega okolja ter pripravo podatkov iz vzdrževanih sistemov, 
h) posodobitve in izboljšave dokumentacije, glede na vrsto in obseg sprememb v vzdrževanem 

sistemu, 
i) koordiniranje aktivnosti z naročnikom, 
j) pripravo ponudb za izvedbo dodatnih del po zahtevi naročnika, 
k) svetovanje in pomoč po telefonu ali elektronski pošti, 
l) dokumentiranje vzdrževanih storitev, 

 
v skupnem predvidenem mesečnem obsegu vsaj 20 ur, ki jih ponudnik mesečno nameni zgoraj navedenim 
storitvam. V primeru, da ponudnik ne izpolni navedene kvote v posameznem mesecu lahko naročnik zahteva 
izvedbo posameznih zgoraj navedenih storitev kadarkoli do poteka dveletnega obdobja vzdrževanja v obsegu 
razlike do navedene kvote. 
 
2.1 NAČIN DELA  
 
Naročnik predvideva naslednji način dela na projektu: 

• tedenska poročila izvajalca o stanju na projektu, 

• uporaba sistema AJPES GIT za hrambo izvorne kode in izdelkov projekta na lokaciji naročnika, 

• uporaba sistema AJPES JIRA za spremljanja razvoja, testnih napak na lokaciji naročnika. 
 
Za medsebojno komunikacijo in usklajevanje pri izvajanju projekta velja naslednje: 

• medsebojno usklajevanje zahtev in predlaganih rešitev bosta naročnik in izvajalec izvajala na rednih 
usklajevalnih sestankih, ki se jih bodo za vsako stranko udeleževali vodja projekta in drugi sodelavci, 
ki vodijo ključne dele projekta; redni usklajevalni sestanki bodo v prostorih naročnika (Tržaška 16, 
Ljubljana), 

• za medsebojno komunikacijo se lahko uporabi tudi videokonferenca, 

• izvajalec se mora na vprašanja ali pobude naročnika odzvati v 24 urah,  

• vsaka stranka mora zagotoviti, da je njen vodja projekta dosegljiv vodji projekta druge stranke vsak 
delovni dan od 8. do 16. ure; če je vodja projekta odsoten, mora zagotoviti enakovredno 
nadomeščanje in o namestniku obvestiti vodjo projekta druge stranke. 

 
Način zagotavlja vzdrževanja in roki za odpravo napak so določeni v pogodbi. 
 

mailto:jn@ajpes.si
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2.2 IZDELKI PROJEKTA  
 
Izdelki projekta so: 
a) Izvorna koda aplikacijskih modulov, bazne strukture in druge komponente za polno delovanje sistema. 
b) Samodejni testi: 

• izvorna koda za teste enot, 

• izvorna koda za integracijske teste, 

• scenariji samodejnih testov uporabniškega vmesnika, 

• izvorna koda za samodejne teste uporabniškega vmesnika. 
c) Rezultati testiranj preveritve ranljivosti informacijske rešitve iz nabora OWASP TOP 10.  
d) Obremenitveni test in test odzivnosti: 

• izvorna koda za obremenitveni test in test odzivnosti oz. konfiguracija orodja za navedena testa. 
e) Testni scenariji: 

• poročilo o testiranju, 

• testni scenariji za generalni test (opcijsko). 
f) Tehnična dokumentacija: 

• podatkovni model z opisom tabel in atributov, 

• opis baznih procedur, 

• opis API vmesnikov, 

• opis servisov (opis parametrov, posebnosti in povezave do ravni, ki razvijalcem drugih 
informacijskih podpor omogoča natančno razumevanje pri izvedbi integracij), 

• opis vseh parametrov v konfiguracijskih datotekah, 

• navodila za namestitev, 

• navodila za administratorja sistema. 
g) Ostala dokumentacija: 

• uporabniška navodila, 

• spletna navodila, dostopna neposredno iz aplikacije. 
 
Celotna dokumentacija sistema mora biti ažurna in stalno usklajevana z verzijo programske opreme, na 
katero se nanaša. 
 
2.3 POSTOPEK PREDAJE IN PREVZEMA IZDELKOV  
 
Opisano v dokumentu »Tehnične specifikacije za izdelavo informacijske rešitve za vpis in vodenje vseh 
poslovnih subjektov v PRS« v poglavju 8.15. na straneh 31 in 32. 
 
2.4 IZVEDBENI ROKI  
Roki za izvedbo del na projektu: 
 

Čas v mesecih 
 

Aktivnost 
 

T Datum veljavnosti pogodbe 

T + 6 testna verzija spletne aplikacije PRS s funkcionalnostjo prevzema, prikaza in 

iskanja vloge iz portala SPOT 

T + 7 testna verzija spletne aplikacije PRS s funkcionalnostjo vodenja registracijskih 
postopkov 

T + 10 testna verzija spletne aplikacije PRS z vsemi preostalimi delujočimi 
funkcionalnostmi 

T + 14,5 končna testna verzija spletne aplikacije PRS,  testne izvedbe migracije in 
transformacije 

T + 15 končna distribucija spletne aplikacije PRS, izvedba migracije, transformacije in 
izdelava celotne dokumentacije 

T + 39 dvoletno vzdrževanje informacijskega sistema PRS 
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Od ponudnika se okvirno pričakuje, da bo znotraj postavljenih rokov izvedel: 
 
a) Testna verzija spletne aplikacije PRS s funkcionalnostjo prevzema, prikaza in iskanja vloge iz portala 

SPOT: 
- sprejem vloge s portala SPOT, uvrstitev vloge na seznam AJPES, prevzem zadeve na seznam 

nerešenih zadev, 
- izdelava in prenova spletnih in drugih servisov za sprejem vloge s portala SPOT 
- izdelava nove transakcijske baze PRS in 
- priprava in izvedba postopkov migracije testnih podatkov. 

 
b) Testna verzija spletne aplikacije PRS s funkcionalnostjo vodenja registracijskih postopkov: 

- izdelava  in prenova preostalih spletnih in drugih servisov za izmenjavo podatkov, 
- prevzem zadeve v reševanje in preverjanje omejitev, 
- izdelava vseh ostalih uporabniških vmesnikov v aplikaciji PRS za pregled in vnos podatkov, 
- modifikacija  in izdelava nove aplikacijske logike za ažuriranje podatkov (avtomatske obdelave 

podatkov) v PRS in 
- priprava in izvedba transformacij testnih podatkov iz nove transakcijske baze PRS. 

 
c) Testna verzija spletne aplikacije PRS z vsemi preostalimi delujočimi funkcionalnostmi: 

- izdelava in elektronsko podpisovanje vseh izhodnih dokumentov, vpis v PRS, 
- posredovanje podatkov in dokumentov v sisteme SPOT, e-vročanje, eObjave (objava na portalu 

AJPES) in elektronsko hrambo dokumentov, 
- izdelava vpisnika v PRS, 
- izdelava dostopov (vpogledov) do podatkovne baze PRS in 
- izdelava zgodovinskih izpisov in statistik. 

 
d) Končna testna verzija spletne aplikacije PRS,  testne izvedbe migracije in transformacije 

- odprava vseh napak ugotovljenih z uporabniškim testiranjem. 
 
e) Končna distribucija spletne aplikacije PRS, izvedba migracije, transformacije in izdelava celotne 

dokumentacije 
- podpora pri prehodu aplikacije na produkcijsko okolje,  
- izvedba migracije produkcijskih podatkov, 
- vključitev transformacije podatkov na produkcijskem okolju, 
- podpora pri produkcijskih testih aplikacije in 
- priprava celotne dokumentacije. 

 
Okviren terminski načrt znotraj postavljenih rokov predloži ponudnik svoji ponudbi (Obrazec V-9). 
Podroben terminski načrt uskladi izbrani ponudnik z naročnikom do podpisa pogodbe. V skladu s 
podrobnim terminskim načrtom naročnik preverja realizacijo. 
 
2.5 GARANCIJSKI ROK  
Izbrani ponudnik mora zagotoviti garancijo za odpravo napak na izdelani programski opremi, ki začne teči po 
prevzemu in velja še eno leto po predaji in vpeljavi v produkcijsko okolje.  
 
2.6 DELITEV NA SKLOPE  
Naročilo je celovito in ni deljeno na sklope. 
Ponudnik mora predložiti celovito ponudbo, to je ponudbo za celoten predmet javnega naročila. Ponudba za 
posamezno vrsto storitev ali več vrst storitev, ki so predmet tega naročila, ni dovoljena in jo bo naročnik 
izločil.  
 
3. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI  
Naročnik bo priznal sposobnost za izvedbo predmetnega naročila ponudniku na osnovi izpolnjevanja vseh 
razpisanih pogojev. V kolikor pri posamezni točki ne piše drugače, mora ponudnik izpolnjevati pogoje na dan 
roka za oddajo ponudb. 
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3.1 RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV PONUDNIKA IZ SODELOVANJA V POSTOPKU  
Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročila izključil ponudnika, ki ne izpolnjuje obveznih pogojev 
oz. zanj obstaja kateri koli razlog za izključitev (75. člen ZJN-3): 
 

1) Če je bil ponudnik, ali oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika, 
ali oseba, ki ima pooblastilo za njegovo zastopanje, odločanje ali nadzor, pravnomočno obsojena za 
kazniva dejanja, našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. 

2) Če ima ponudnik na dan oddaje ponudbe neplačane zapadle obvezne dajatve ali druge denarne 
nedavčne obveznosti, ki jih pobira davčni organ, v vrednosti 50 EUR ali več (drugi odstavek 75. člena 
ZJN-3). 

3) Če ponudnik nima na dan oddaje ponudbe predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za 
dohodke iz delovnega razmerja (REK obrazci) za obdobje zadnjih petih let (drugi odstavek 75. člena 
ZJN-3).  

4) Če je ponudnik uvrščen v evidenco poslovnih subjektov, od katerih naročnik ne sme naročati blaga in 
storitev, ali če obstaja nasprotje interesov (prvi odstavek 35. člena ZIntPK in 91. člen ZJN-3). 

5) Če je ponudnik na dan roka za oddajo ponudb uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z 
negativnimi referencami (a točka četrtega odstavka 75. člena ZJN-3). 

6) Če je bila ponudniku v zadnjih treh letih pred rokom za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo 
pristojnega organa RS ali druge države članice ali tretje države najmanj dvakrat izrečena globa zaradi 
prekrška v zvezi s plačilom za delo (b točka četrtega odstavka 75. člena ZJN-3). 

7) Če ponudnik ne izpolnjuje veljavne obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega 
prava, ki so določene v pravu Evropske unije, slovenskih predpisih, kolektivnih pogodbah ali predpisih 
mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava (drugi odstavek 3. člena in a) točka šestega 
odstavka 75. člena ZJN-3). 

8) Če se je nad ponudnikom začel postopek zaradi insolventnosti, prisilnega prenehanja, prisilne 
poravnave ali likvidacije; če z njegovimi sredstvi ali poslovanjem upravlja upravitelj ali sodišče; če so 
njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene oz. je v katerem koli podobnem položaju (b točka 
šestega odstavka 75. člena ZJN-3). 

9) Če je ponudnik zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta (c 
točka šestega odstavka 75. člena ZJN-3). 

10) Če je ponudnik z drugimi gospodarskimi subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je 
preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco (č točka šestega odstavka 75. člena ZJN-3).  

11) Če so se pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila, sklenjeni z naročnikom, pri ponudniku 
pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti (f točka šestega 
odstavka 75. člena ZJN-3). 

12) Če je ponudnik kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi 
preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ter bo na zahtevo 
naročnika lahko predložil zahtevana dokazila (g točka šestega odstavka 75. člena ZJN-3). 

13) Če je ponudnik poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne 
informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali je 
iz malomarnosti predložil zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o 
izključitvi, izboru ali oddaji naročila (h točka šestega odstavka 75. člena ZJN-3). 

 
Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogojev s predložitvijo: 

• enotnega evropskega dokumenta v zvezi z oddajo javnega naročila „ESPD“ in  

• pooblastil za pridobitev podatkov ali potrdil iz Kazenske evidence za pravno osebo ponudnika in 
vse fizične osebe, kot je navedeno pod točko 1. tega poglavja.  

 
3.2 SPLOŠNI POGOJI ZA SODELOVANJE  
 

1. Ponudnik je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega naročila. 
 

2. Ponudnik je zanesljiv, ima izkušnje ter razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi, 
potrebnimi za kakovostno in pravočasno izvedbo tega naročila. 
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*Zanesljiv pomeni, da ponudnik v zadnjih 5-ih letih pred objavo tega naročila na katerikoli način nima 
izkazanih zamud pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti oz. mu ni bila dokazana velika strokovna napaka s 
področja razpisanih storitev, ki kaže na nezanesljivost oz. rizičnost poslovanja s ponudnikom. 
 
Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogojev s predložitvijo enotnega evropskega dokumenta v zvezi z oddajo 
javnega naročila „ESPD“. 
 
Obrazec ESPD 
Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in 
da izpolnjuje pogoje za sodelovanje v postopku javnega naročanja, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, 
ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na 
zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti zahtevana dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za 
izključitev oz. izpolnjevanje pogojev za sodelovanje. 
 
Navedbe v obrazcu ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni. 
 
Če ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokazil o 
neobstoju izključitvenih razlogov, ker država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, 
jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če pa ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni 
predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali 
pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik 
sedež. 
 
Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka xml) uvozi na spletni strani portala javnih 
naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in vanj neposredno vnese zahtevane podatke.  
 
Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi 
sodelujejo v ponudbi (ponudnik, podizvajalci, partnerji v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na 
katerih kapacitete se sklicuje ponudnik). 
 
Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek „ESPD – ponudnik“. Ponudnik naloži 
elektronsko podpisan ESPD v xml obliki ali nepodpisan ESPD v xml obliki, pri čemer se v slednjem primeru v 
skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, 
ki ima enako veljavnost kot podpisan.  
 
ESPD ostalih sodelujočih ponudnik naloži v razdelek „ESPD – ostali sodelujoči“, in sicer podpisane v pdf obliki 
ali v elektronski obliki podpisan xml.  
 
3.3 POSEBNI POGOJI ZA SODELOVANJE  
3.3.1 Reference ponudnika  
Ponudnik mora predložiti najmanj 2 referenci (Obrazec V-4a v prilogi) za izdelavo in namestitev kakovostno 
in uspešno nameščene primerljive rešitve v zadnjih petih letih, pred dnevom objave obvestila o tem naročilu 
na portalu JN, za katero ima po izvedbi sklenjeno tudi pogodbo o vzdrževanju. Pri tem morajo biti vsi kadri, 
navedeni v projektni skupni, udeleženi v vsaj enem od v referencah navedenih projektov. Za profil Oracle 
PL/SQL programer se lahko navede in bo upoštevano tudi sodelovanje v kateremkoli drugem projektu. 
Primerljiva programska oprema je programska oprema s področja izdelave spletnih aplikacij za vnos in 
vpogled, ki je izdelana na tehnologiji Microsoft ASP.NET MVC 5 ali novejši, uporablja podatkovno zbirko 
Microsoft SQL Server, tehnologijo spletnih servisov, izdelavo izhodnih dokumentov z uporabo standardnih 
rešitev (npr. MS Report Services) in ima vsaj 300 imenskih aktivnih uporabnikov. Ponudnik mora izkazati, da 
je bila vsaka izmed izvedenih referenčnih programskih oprem v vrednosti vsaj 150.000 EUR brez DDV. 
 
Upoštevajo se referenčne rešitve, ki so na dan roka za prejem ponudb v produkcijski rabi. 
Ponudnik izkaže izpolnjevanje pogoja s predložitvijo: 
 

1.izpolnjenega obrazca V-4a „Seznam referenc ponudnika“, 
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2.predstavitve / opisa referenčnih projektov, na podlagi česar bo naročnik lahko preveril ustreznost 
reference (ni predpisanega obrazca). 

 
3.3.2 Strokovna usposobljenost kadrov 
Ponudnik mora za čas izvajanja tega naročila zagotoviti sodelovanje projektne skupine z vsaj naslednjimi 
vlogami in ustrezno razpoložljivostjo njenih članov: 
 

• Projektni vodja, 

• Dva DB/SQL programerja, 

• Dva programerja, 

• PL/SQL Programer. 
 
Projektna skupina mora izpolnjevati naslednje minimalne pogoje: 
 
Ponudnik mora imeti v času izvajanja predmeta tega naročila na voljo vsaj 5 kadrovskih profilov, ki bodo na 
razpolago ves čas izvajanja predvidenih nalog v okviru projekta in sicer v naslednjih vlogah:  

 
Projektni vodja (1x): za ponudnika načrtuje, organizira, vodi, nadzira in koordinira delo na projektu. 
Izkazovati mora najmanj deset (10) let delovnih izkušenj, poleg tega mora izkazati, da je v preteklih petih (5) 
letih pred objavo javnega naročila bil imenovan kot vodja projekta najmanj na enem (1) primerljivem 
projektu. Primerljivi projekti za projektnega vodjo so projekti s področja razvoja informacijskih sistemov, pri 
čemer informacijsko rešitev uporablja vsaj 300 imenskih aktivnih uporabnikov. Ponudnik mora izkazati, da je 
bila vsaka izmed izvedenih referenčnih programskih oprem v vrednosti vsaj 150.000 EUR brez DDV. 
  
DB/SQL programer (2x): programer izdela konstrukcijo SQL podatkovne baze, njeno dokumentacijo, kreira 
T-SQL poslovno logiko in upravlja s podatkovno bazo v okviru pravic, ki jih določi naročnik. 

 
Programer (2x): izdela programsko kodo, poslovno logiko v okviru aplikacije in izdela spletno aplikacijo. 
 
PL/SQL Programer (1x): vsaj en izmed 4 zgoraj omenjenih programerjev (DB/SQL programer ali Programer) 
mora imeti dokazljive izkušnje s programiranjem v okolju Oracle (PL/SQL). V kolikor jih nima, lahko ponudnik 
kot petega programerja prijavi programerja samo z znanji programiranja v okolju Oracle (PL/SQL). 

 
Ponudnik mora v kadrovskih zahtevah prijaviti vsaj 5 profilov izvajalcev (5 oseb). Ista oseba ne sme nastopati 
v več vlogah, razen v primeru PL/SQL programerja, ki lahko nastopi hkrati v vlogi DB/SQL programerja in 
programerja. Ponudnik za vsako od naštetih vlog navede ime in priimek osebe, ki bo dejansko delala na 
projektu. Izvajalce lahko ponudnik v soglasju z naročnikom tekom projekta zamenja, vendar le z najmanj 
enakovrednim kadrom. Za prenos znanja in vpeljavo v utečen proces dela na projektu poskrbi izbrani 
ponudnik na svoje stroške in na način, da zagotovi nemoteno kontinuiteto dela v skladu s terminskim 
načrtom. 
 
Kader ponudnika predstavljajo zaposleni pri ponudniku ali drugi sodelavci, ki s ponudnikom sodelujejo glede 
predmeta tega naročila in ves čas predmetnega naročila. V primeru slednjega mora ponudnik priložiti 
dokazila o sodelovanju, iz katerih je razvidno, da bo kader s ponudnikom sodeloval pri izvajanju naročila in 
ves čas predmetnega naročila. Dokazilo je lahko pisni dogovor med ponudnikom in kadrom, avtorska 
pogodba, podjemna pogodba ipd. 
 
Ponudnik izkaže izpolnjevanje pogoja s predložitvijo: 

•izpolnjenega obrazca V-4bb „Seznam projektne skupine“, 
•izpolnjenih obrazcev V-4b „Podatki o kadru“.  

 
Naročnik si pridružuje pravico, da vsebino in kvaliteto navedenega referenčnega posla posamezne osebe 
preveri neposredno pri referenčnem naročniku. Nominirane osebe morajo biti s ponudnikom v rednem ali 
drugem pogodbenem razmerju. Ponudnik lahko v skladu z 81. členom ZJN-3 glede pogojev v zvezi s strokovno 
usposobljenostjo kadra uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji dejansko delali na projektu.  
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4 . RAZPISNA DOKUMENTACIJA  
4.1 VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE  
Razpisna dokumentacija je sestavljena iz naslednjih dokumentov: 
1)obrazec V-1 To „Povabilo k sodelovanju“, 
2)obrazec V-2 „Prijava k sodelovanju“, 
3)obrazec V-2a „Prijava drugih udeležencev“, 
4)obrazec V-2b „Pooblastilo gospodarskega subjekta“, 
5)obrazec V-2c „Pooblastilo fizične osebe“, 
6)obrazec „ESPD“, 
7)obrazec V-3 „Predračun“, 
8)obrazec V-4a „Seznam referenc ponudnika“, 
9)obrazec V-4b „Podatki o kadru“, 
10)obrazec V-4bb „Seznam projektne skupine“, 
11 )dokument „Uporabniške zahteve za izgradnjo aplikacije za vpis in vodenje podatkov o poslovnih 

subjektih v PRS“,  
12) dokument „Funkcionalnosti aplikacije PRS-Srg“, 
13 )dokument „Tehnične specifikacije za izdelavo informacijske rešitve za vpis in vodenje vseh poslovnih 

subjektov v PRS“,  
14) dokument „Priloga 1 - Matrika zaporednih sklopov aktivnosti - korakov v aplikaciji PRS“, 
15) dokument „Priloga 2 - Vhodni in izhodni podatki v PRS“, 
16) dokument „Priloga 3 - Opis zahtev za izmenjavo podatkov in dokumentov s sistemom BRIS“, 
17) dokument „Priloga 4 - Izhodni dokumenti v aplikaciji PRS - pravila za izdelavo“, 
18) dokument „Priloga 5 - Seznam izhodnih dokumentov“ z vzorci izhodnih dokumentov, 
19) dokument „Priloga 6 - Seznam in vsebina šifrantov v aplikaciji PRS“, 
20) obrazec V-6a „Obrazec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP-758“, 
21) obrazec V-6b „Obrazec zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku po EPGP-758“, 
22) obrazec V-7 „Vzorec pogodbe“, 
23) obrazec V-8 „Izjava o uporabi orodij za potrebe testiranj varnostnih tveganj“, 
24) obrazec V-9 „Terminski načrt“. 
 
4.2 SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE  
Naročnik sme v skladu s 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne 
spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k 
razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo 
tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil. 
 
Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za prejem ponudb, da omogoči potencialnim ponudnikom potreben čas 
za upoštevanje dopolnitev oz. sprememb pri pripravi ponudb. 
 
4.3 OBVESTILA IN DODATNA POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO  
Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno 
preko portala javnih naročil. 
 
Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oz. kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom 
štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do 15. 6. 2021 do 10:00 ure. 
Na zahteve za pojasnila oz. druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo 
odgovarjal. 
 
5. PONUDBENA DOKUMENTACIJA  
Ponudnik mora oddati svojo ponudbo na obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije. Spreminjanje besedila v 
obrazcih (kjer to ni predvideno) ni dopustno in bo sankcionirano z izločitvijo ponudbe. 
 
5.1 SEZNAM DOKUMENTOV, S KATERIMI PONUDNIK DOKAZUJE IZPOLNJEVANJE POGOJEV ZA 
UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI  
Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji izpolnjeni dokumenti: 
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1) obrazec V-2 „Prijava k sodelovanju“, 
2) obrazec V-2a „Prijava drugih udeležencev“ - če bo ponudnik naročilo izvedel s podizvajalci, partnerji 

ali se skliceval na zmogljivosti drugega subjekta, 
3) obrazec V-2b „Pooblastilo gospodarskega subjekta“ - od vseh gospodarskih subjektov v ponudbi 

(ponudnik, podizvajalci, pogodbeni partnerji, drugi subjekti), 
4) obrazec V-2c „Pooblastilo fizične osebe“ - od vseh oseb, ki so člani upravnega, vodstvenega ali 

nadzornega organa ponudnika, podizvajalca in drugega subjekta, ali ki imajo pooblastila za njegovo 
zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, 

5) obrazec „ESPD“ - za vsak gospodarski subjekt v ponudbi posebej, 
6) obrazec V-3 „Predračun“, 
7) obrazec V-4a „Seznam referenc ponudnika“, 
8) predstavitev / opis referenčnih projektov (ni obrazca), 
9) obrazec V-4b „Podatki o kadru“ - za vsako osebo posebej, 
10) obrazec V-4bb „Seznam projektne skupine“, 
11) drugi dokumenti, dokazila, certifikati, zahtevani v tem obrazcu. 

 
Ponudnik lahko k zahtevani ponudbeni dokumentaciji priloži dodatna pojasnila in druge dokumente.  
 
Kljub pooblastilu gospodarskega subjekta (obrazec V-2b) in pooblastilu fizičnih oseb (obrazec V-2c), naročnik 
zahteva, da ponudniki ponudbi priložijo potrdilo o nekaznovanosti vseh relevantnih fizičnih in pravnih oseb. 
Naročnik bo kot ustrezna dokazila za dokazovanje neobstoja tega razloga za izključitev štel dokazila, ki so bila 
izdana v obdobju zadnji 3 mesecev pred rokom za oddajo ponudbe do roka za oddajo ponudb. Potrdilo o 
nekaznovanosti ni mogoče pridobivati za nazaj. V kolikor ponudniki ne bodo predložili (vseh) potrdil bo 
naročnik od njih zahteval lastno izjavo, dano pred upravnim organom ali notarjem, da na dan, ko je potekel 
rok za oddajo ponudbe relevantni gospodarski subjekt in fizične osebe niso bili zavedeni v kazenski evidenci.  
 
Na poziv naročnika bo moral izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila, 
v roku osmih dni od prejema poziva, posredovati podatke o: 

• svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih 
lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb, 

• gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da 
so z njim povezane družbe. 

 
Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, 
podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik 
naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala. 
 
Z oddajo ponudbe ponudnik sprejema vse pogoje in določila vseh dokumentov, ki so del razpisne 
dokumentacije! 
 
5.2 NAČIN ODDAJE PONUDBE  
Ponudnik odda ponudbo v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu s točko 
3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje 
ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in 
objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/documents/10193/191051/ ejn 
_Navodila_za_uporabo_ponudniki.pdf. 
 
Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu z 
Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na 
istem naslovu. 
 
Ponudnik, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na 
gumb „Oddaj“. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje 
ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo 
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ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, 
razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za prejem ponudb. 
 
5.3 ROK ZA PREJEM PONUDB, SPREMEMBE IN UMIK PONUDBE  
Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/ 
najkasneje do 24. 6. 2021 do 10:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu 
e-JN označena s statusom „ODDANO“. 
 
Ponudnik lahko do roka za prejem ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v 
informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v 
sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je 
naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba. Po preteku roka za prejem ponudb ponudbe ne bo 
več mogoče oddati.  
 
5.4 INFORMACIJE V ZVEZI Z ODPIRANJEM PONUDB  
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 24. 6. 2021 in se bo začelo 
ob 10:05 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.  
 
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje 
ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile dovoljene, ter omogoči dostop do pdf 
dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek „Predračun“.  
 
5.5 DRUGE ZAHTEVE  
JEZIK: 
Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti pripravljena v slovenskem jeziku. 
Tehnična dokumentacija, posamezni zahtevani certifikati, pogodbe in izjave so lahko v angleškem jeziku. 
Komunikacija s ponudnikom je izključno v slovenskem jeziku, če naročnik za vsak posamezen primer ne privoli 
v kaj drugega. 
 
PODIZVAJALCI: 
V primeru, da bo ponudnik pri predmetnem naročilu nastopal s podizvajalci, to ustrezno označi v obrazcu V-
2 „Prijava k sodelovanju“, ter za vsakega prijavljenega podizvajalca izpolni obrazec V-2a „Prijava drugih 
udeležencev“, ter ga priloži v ponudbi. 
 
Zoper podizvajalca ne sme obstajati noben razlog za izključitev iz postopka javnega naročanja (75. člen ZJN-
3), o čemer vsak prijavljeni podizvajalec poda svojo izjavo – obrazec ESPD. 
 
Če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, mora ponudnik v ponudbi priložiti zahtevo (lastno izjavo) 
podizvajalca za neposredno plačilo. 
 
SKUPNA PONUDBA: 
Pri tem naročilu je dovoljena skupna ponudba skupine izvajalcev (več pogodbenih partnerjev), kar ponudnik 
ustrezno označi v obrazcu V-2 „Prijava k sodelovanju“, ter za vsakega pogodbenega partnerja izpolni obrazec 
V-2a „Prijava drugih udeležencev“, ter ga priloži v ponudbi. 
 
Zoper pogodbenega partnerja ne sme obstajati noben razlog za izključitev iz postopka javnega naročanja (75. 
člen ZJN-3), o čemer vsak pogodbeni partner poda svojo izjavo – obrazec ESPD. 
 
V primeru, da bo kot najugodnejši ponudnik izbrana skupina izvajalcev, bo morala le-ta pred sklenitvijo 
pogodbe za izvedbo predmetnega naročila predložiti pogodbo o skupni izvedbi naročila, ki mora natančno 
opredeliti naloge in odgovornost posameznih pogodbenih partnerjev ter kdo bo glavni nosilec posla ter 
podpisnik pogodbe. 
 
UPORABA ZMOGLJIVOSTI DRUGEGA SUBJEKTA: 
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V primeru, da se bo ponudnik v zvezi z izpolnjevanjem določenega pogoja skliceval na zmogljivosti drugega 
subjekta (81. člen ZJN-3), to ustrezno označi v obrazcu V-2 „Prijava k sodelovanju“, ter za vsak subjekt izpolni 
obrazec V-2a „Prijava drugih udeležencev“, ter ga priloži v ponudbi. 
 
Ponudnik mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva za izvedbo naročila (npr. pisni 
dogovor teh subjektov). 
 
Zoper drugega subjekta, na zmogljivosti katerega se ponudnik sklicuje, ne sme obstajati noben razlog za 
izključitev iz postopka javnega naročanja (75. člen ZJN-3), o čemer gospodarski subjekt poda svojo izjavo – 
obrazec ESPD. 
 
VARIANTNE IN OPCIJSKE PONUDBE: 
Variantne in opcijske ponudbe niso dopustne. Ponudnik lahko predloži le eno ponudbo. Ponudnik, ki predloži 
več kot eno ponudbo, bo izločen iz postopka. 
 
VELJAVNOST PONUDBE: 
Ponudba mora veljati do 31. 12. 2021. V izjemnih okoliščinah bo naročnik lahko zahteval, da ponudnik 
podaljša čas veljavnosti svoje ponudbe za določeno dodatno obdobje. 
 
PLAČILNI POGOJI:  
Rok plačila je največ 30 dni po prejemu pravilno izstavljenega računa. Izbrani ponudnik mora vse račune in 
spremljajoče dokumente pošiljati izključno v elektronski obliki (e-račun) prek UJP Net, ki mora biti skladen z 
evropskim standardom in veljavnim Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike 
(Uradni list RS, št. 77/16 in 47/19).  
 
6. FINANČNO ZAVAROVANJE  
Finančno zavarovanje mora biti original, nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv ter ne sme 
bistveno odstopati od vzorca finančnega zavarovanja iz razpisne dokumentacije. Predvsem pa predloženo 
finančno zavarovanje ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov in/ali nižjega zneska, kot 
jih je določil naročnik, ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in 
izdajateljem finančnega zavarovanja. 
 
Ponudnik lahko kot zavarovanje predloži bančno garancijo s strani poslovne banke ali kavcijsko zavarovanje 
zavarovalnice.  
 
Če se bodo med trajanjem pogodbe spremenili roki za izvedbo posla, vrsta storitev, kvaliteta ali količina, bo 
moral izbrani ponudnik temu ustrezno spremeniti tudi finančno zavarovanje oz. podaljšati njegovo 
veljavnost. 
 

➢ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI: 
 
Izbrani ponudnik bo moral najkasneje v 8 dneh od sklenitve pogodbe naročniku izročiti zavarovanje za dobro 
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % neto maksimalne pogodbene vrednosti z DDV in z veljavnostjo 
14 mesecev od sklenitve pogodbe.  
 
Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko naročnik (v znesku, ki ga sam določi) 
unovči pod naslednjimi pogoji: 
 

• če se bo izkazalo, da izbrani ponudnik ni v celoti ali delno, pravočasno, pravilno ali kvalitetno 
izpolnil svoje pogodbene obveznosti in kršitev ni odpravil kljub pisnemu opominu, 

• če seštevek pogodbenih kazni doseže višino 10 % neto maksimalne pogodbene vrednosti, 

• če bo izbrani ponudnik kršil druga pogodbena določila. 
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➢ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU: 
 
Izbrani ponudnik bo moral najkasneje v 8 dneh po predaji skladno s točko 2.3 tega razpisa naročniku izročiti 
zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % neto maksimalne pogodbene vrednosti z DDV 
in z veljavnostjo enega leta od predaje.  Brez predloženega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem 
roku predaja ni opravljena. 
 
Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku lahko naročnik (v znesku, ki ga sam določi) 
unovči pod naslednjimi pogoji: 
 

•če se bo izkazalo, da izbrani ponudnik v primeru ugotovljenih napak na programski opremi, ki so 
posledica dela izbranega ponudnika ali izvirajo iz okoliščin na njegovi strani, pravočasno in strokovno 
ne izvršuje svojih obveznosti v času trajanja garancije, 
•če seštevek pogodbenih kazni doseže višino 5 % neto maksimalne pogodbene vrednosti. 

 
7 . MERILO ZA IZBIRO  
Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe je ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila, navedena v 
nadaljevanju. 
 
A. Cena – maksimalno 50 točk. Naročnik bo najcenejšo ponudbo točkoval s 50 točkami. Ponudbena cena 

preostalih ponudb se točkuje glede na odstopanje od najnižje ponujene skupne cene po naslednji lestvici:  
 

 Odstopanje v %  
% točk večje od manjše od ali 

enako 

1  0 5,0 97,5 

2  5,0 11,0 94,5 

3  11,0 18,0 91 

4  18,0 26,0 87 

5  26,0 35,0 82,5 

6  35,0 45,0 77,5 

7  45,0 56,0 72 

8  56,0 68,0 66 

9  68,0 81,0 59,5 

10  81,0 100,0 50 

11  100,0 120 40 

12  120 140 30 

13  140 160 20 

14  160 180 10 

15  180 200 5 

16  220  0 

  
B. Certifikati – maksimalno 30 točk.  

• 5 točk: dobi ponudnik, ki deluje in je certificiran v skladu z veljavnim standardom ISO/IEC 27001 ali 
enakovrednim standardom, ki izkazuje varnost poslovanja na dan predložitve ponudbe. Ponudniki 
kot dokazilo predložijo kopijo veljavnega standarda.  

• 5 točk: dobi ponudnik, ki deluje in je certificiran v skladu z veljavnim standardom ISO/9001 ali 
enakovrednim standardom, ki izkazuje kakovost poslovanja. Ponudniki kot dokazilo predložijo kopijo 
veljavnega standarda, ki dokazuje redno certificiranje 

• 10 oz. 20 točk: dobi ponudnik, ki v seznam projektne skupine navede sodelovanje ene oz. dveh ali 
več oseb, ki ima certifikat MCSA: SQL 2016 Database Development oziroma enakovreden ali višji,  kot 
sledi iz naslednje tabele: 
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Št. Število oseb s certifikatom MCSA: 
SQL 2016 Database Development 

Točke 

1  2 ali več 20 

2  1 10 

3  0 0 

 
V primeru, da ima ponudnik enakovreden ali višji certifikat oz. standard, ob dokazilu o izpolnjevanju 
alternativnega standarda predloži potrdilo iz katerega izhaja, da je ta certifikati oz. standardi vsaj 
enakovreden oziroma višji od zgoraj navedenih.  
 
C. Reference kadra – maksimalno 20 točk.  
 
Maksimalno 20 točk dobi ponudnik, ki v seznam projektne skupine navede sodelovanje osebe, ki izkazuje vsaj 
dve referenci na primerljivih projektih v obdobju zadnjih 5 let pred dnevom objave obvestila o tem naročilu 
na Portalu JN. 
  
Naročnik bo priznal referenco kadra pri ponudniku, če je izkazano, da je oseba navedena v seznamu projektne 
skupine  sodelovala pri izgradnji in implementaciji programske opreme s področja spletnih aplikacij za vnos 
in vpogled, ki je izdelana na tehnologiji Microsoft ASP.NET MVC 5 ali novejši, uporablja podatkovno zbirko 
Microsoft SQL Server, tehnologijo spletnih servisov, izdelavo izhodnih dokumentov z uporabo standardnih 
rešitev (npr. MS Report Services) in ima vsaj 300 imenskih aktivnih uporabnikov, v skupni vrednosti posla vsaj 
50.000 EUR brez DDV. 
 
Število točk v okviru merila C se izračuna po naslednji formuli: 
 

Št. Število oseb z vsaj dvema 
referencama 

Točke 

1 4 ali več 20 

2 3 15 

3 2 10 

4 1 5 

5 0 0 

 
Kot ekonomsko najugodnejša bo izbrana ponudba, ki bo prejela najvišjo skupno oceno, ki predstavlja 
seštevek točk pri naslednjih merilih A, B in C. Maksimalno skupno število točk je 100. 
 
DODATNO MERILO V PRIMERU DVEH ENAKOVREDNIH PONUDB: 
V primeru, da bosta dva ali več ponudnikov na podlagi meril dosegla enako najvišje število točk, bo izbran 
ponudnik, ki bo ponudil nižjo skupno ceno za predmetno javno naročilo. 
 
8. SKLENITEV POGODBE  
Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo najkasneje v 48 dneh od pravnomočnosti odločitve o 
oddaji naročila.  
 
Pogodbo o izvedbi naročila mora izbrani ponudnik podpisati in vrniti naročniku v desetih (10) dneh po 
prejemu pogodbe v podpis. Če izbrani ponudnik pogodbe ne podpiše in vrne v navedenem roku, se šteje, da 
je odstopil od ponudbe. Zoper njega bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo prekrška 
v skladu s prvim odstavkom 112. člena ZJN-3. 
 
Pogodba se glede na vzorec iz razpisne dokumentacije lahko pred podpisom vsebinsko prilagodi glede na to 
ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.  
 
V primeru seznanitve in obdelave osebnih podatkov tekom izvajanja pogodbe, bo moral izbrani ponudnik 
skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu 
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posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takšnih podatkov ter o razveljavitvi 
Direktive 95/46/ES, z naročnikom skleniti Dogovor o varstvu osebnih podatkov. 
 
9. ZAUPNI PODATKI V PONUDBI  
Podatki, ki jih bo ponudnik ob predložitvi ponudbe upravičeno označil kot zaupne, bodo uporabljeni samo za 
namene postopka javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v 
razpisni postopek. 
 
Kot zaupne ponudnik označi dokumente (ali dele dokumenta), ki vsebujejo osebne podatke, ki niso vsebovani 
v nobenem javnem registru ali niso drugače javno dostopni, ter poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi 
akti ponudnika, označeni kot zaupni. Zaupni pa ne morejo biti naslednji podatki: 

• specifikacije in količina ponujenega blaga oz. storitev, 

• cena na enoto in vrednost posamezne postavke, 

• skupna vrednost iz ponudbe, 

• vsi tisti podatki, ki vplivajo na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril. 
 
Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste strani dokumentov v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imeli v 
desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano „ZAUPNO“, pod tem napisom pa bo podpis zakonitega 
zastopnika ponudnika. Če naj bo zaupen samo določen podatek v dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan 
z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa mora biti izpisano „ZAUPNO“. Naročnik ne odgovarja za 
zaupnost podatkov, ki ne bodo tako označeni. 
 
10. PRAVNO VARSTVO  
Pravno varstvo ponudnikov v postopkih javnih naročil ureja Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega 
naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 s spr.; v nadaljevanju: ZPVPJN). 
 
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, 
se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu. Kadar naročnik spremeni ali dopolni 
navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo vloži v 
desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem 
postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro 
najugodnejšega ponudnika. Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb. 
 
Zahtevek za revizijo se vloži preko portala eRevizija (https://www.portalerevizija.si) ali pisno pri naročniku (v 
slednjem primeru mora vlagatelj kopijo zahtevka za revizijo posredovati tudi naročniku). Zahtevek za revizijo 
mora biti obrazložen in vsebovati vse obvezne sestavine iz 15. člena ZPVPJN. 
 
Višina takse je 4.000,00 EUR in se plača na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 
0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X; 
IBAN:SI56011001000358802 – taksa za postopek revizije javnega naročanja. 
 
Pripravili: 

Služba za pravne, kadrovske  

in druge splošne naloge 

 

          

 mag. Mojca Kunšek, 

direktorica 
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